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Arauto leva 120 atrações à Oktober
Grupo terá três espaços
no Parque da Alegria, 
dois deles com shows 
musicais. Na Arena, 
Afubra é parceira

Parceria para a Arena Arauto/Afubra foi selada nesta semana

PARA DIVERTIR

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

Bandinha, pagode, sertanejo, 
rock, pop, qual a sua prefe-
rência? Pois saiba que todos 

esses estilos estarão gratuitamente à 
disposição de quem for visitar os es-
paços preparados pela Arauto FM na 
35ª Oktoberfest. A rádio que é do jeito 
que você sempre quis mais uma vez 
surpreende os visitantes da maior festa 
germânica do Estado e oportuniza nos 
12 dias de evento 100 shows, além da 
participação de 20 DJs. Tudo isso, em 
duas mega estruturas, preparadas para 
a diversão do público: o Palco Arauto 
dentro do Ginásio Poliesportivo e a 
Arena Arauto/Afubra. Ou seja, se o 
Backstage Arauto já foi sucesso nos 
últimos anos, com dezenas de shows, 
a festa musical capaz de unir gostos 
de todas as gerações agora será ainda 
maior.

Entre a centena de atrações confir-
madas estão Rogério Magrão e Banda 
Porto do Som, Furacão da Vanera, Eh 
Expresso, Baile do Djeff, Sandro Coe-
lho, Guilherme Mecca, Gabriel Farias, 
Estação Fandangueira, Garotos de 
Ouro, Moisés Damé, Junior & Maicon, 
Arrastão, John Endres, Gabriel Lins, 
Flor da Serra, Banda Magia, K-Róu, 
Champion, Fandangaço, Banda Scala, 
Sambora, Grupo Shake, Banda Sollus, 
Funkhaholic, Noite do Rock (17/10), 
Dj Stefan Fetzer, Dj Leo Bald, Dj Felí-
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cio Porto, Dj Vini Lamaison e Dj Jonas 
Maas. Todas as atrações com agenda 
completa já estão disponíveis no Portal 
Arauto.

PARA O PÚBLICO
A preocupação com o público, se-

gundo o coordenador artístico, Tiago 
Rocha, ocorre há oito anos, desde o 
nascimento da rádio. “A Festa da Ale-
gria merece o melhor de nós. Por isso, 
a cada ano, ampliamos e aperfeiçoamos 
nossa participação. Serão 120 atrações 
e mais de 190 horas de música nos dois 
grandes palcos. Estamos entusiasma-
dos e prontos para os novos desafios 
aos quais a 35ª Oktoberfest nos chama”, 
diz.  Todas as atrações, que serão am-
plamente divulgadas nos veículos do 
Grupo, foram entregues nesta semana 
à coordenação da Festa da Alegria. 

Conforme o gerente comercial do 
Grupo Arauto, Maiquel Thessing, tudo 
foi pensado a fim de intensificar o rela-
cionamento com os ouvintes e leitores. 
“A interação - o relacionamento que 
verdadeiramente engaja as pessoas 
- é o diferencial do Grupo Arauto de 
Comunicação. E também da Afubra, 
parceira na Arena”, destaca. A parceria 
entre as empresas foi firmada nesta 
quarta-feira, em encontro das direções 
em Santa Cruz do Sul. 

Participaram do encontro, pelo Gru-
po Arauto, além de Maiquel Thessing, 
Luís Carlos Dhiel, diretor executivo, 
e Tiago Rocha, coordenador artístico. 
Pela Afubra, Benício Albano Werner, 
presidente, Marcilio Laurindo Dres-
cher e Ricardo Senger Michel, gerente 
comercial da Agro-Comercial Afubra. 
Conforme Thessing, com essa união e 
com os demais apoiadores, será mais 
um ano de surpresas positivas aos vi-
sitantes da Oktobefest, que inicia dia 9 
de outubro. “É um privilégio anunciar 

A Arena Arauto/Afubra estará em 
frente à tradicional Casa da Arauto e terá
180 metros quadrados de área coberta, com 
palco e moderna estrutura de som e luz. 

O Palco Arauto ficará dentro do Ginásio 
Poliesportivo. Ali se apresentarão músicos 

e DJs convidados pelo Grupo Arauto

A Casa Arauto, tradicional durante a
Oktoberfest, estará no mesmo local, ao lado 
do Monumento do Esportista. Agora, ela será 
dedicada à recepção de ouvintes e clientes.

Os EsPAçOs ARAUTO

a parceria com esta consagrada marca, 
que aposta e confia no projeto Arena 
Arauto”, afirma.

Além dos novos e ampliados am-
bientes, o Grupo Arauto trará con-
teúdos e ações, pensadas para todas 
as plataformas, com o objetivo de 

divulgar ainda mais a Festa da Alegria 
aos ouvintes 95,7, 90,5 e aos leitores do 
Jornal e Portal Arauto. Afinal, segundo 
Thessing, acompanhar a Oktoberfest 
com a Arauto é sentir a emoção do 
evento tanto dentro do parque quanto 
em qualquer outro lugar.   


